
 

 

  

अण्वस्त्रक्षम 'अरिहतं' नौदलात दाखल 

०१. भािताने 'आयएनएस अरिहतं' ही स्वदेशी बनावटीची पहहली अण्वस्त्रक्षम पाणबुडी ऑगस्ट महहन्यातच 

नौदलात दाखल केली आहे. या पाणबुडीमुळे आकाश, जमीन आणण पाणी या तीनही हिकाणांहून आण्ण्वक हले्ल 

किण्याची (आण्ण्वक हिशक्ती) क्षमता भािताने साध्य केली आहे.'अरिहंत' नौदलात दाखल झाली असली 

तिीही ती अद्याप पूणण क्षमतेने कायणित झालेली नाही. 

 

०२. 'अरिहंत' ही भािताची स्वदेशी बनावटीची पहहली अण्वस्त्रक्षम के्षपणास्त्र असलेली पाणबुडी आहे. या 

पाणबुडीवि 'के-15' या ७५० हकमीपयंत अण्वसे्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेली के्षपणासे्त्र तनैात केली 

जाणाि आहेत. तसेच ३५०० हकमीचा पल्ला असलेले 'के-4' हे के्षपणास्त्रही पाणबुडीवि तनैात केले जाणाि 

आहे. अण्वस्त्रक्षम पाणबुडी सध्या भाितासह केवळ अमेरिका, िणशया, चीन, फ्रान्स आणण हिटनकडे आहेत. 

 

०३. 'अरिहंत' या पाणबुडीचे वजन ६००० टन आहे. ही पाणबुडी २२ नॉहटकल मलै/तास वेगाने प्रवास करू 

शकते. 'अरिहतं' १०४ मीटि लांब व १० मीटि रंद आहे. यात ८३ मेगावॉट क्षमतेचे रिऍक् टि बसहवण्यात आले 

आहे. या पाणबुडीच्या साहाय्याने ३५०० हकमीपयंत हल्ला किता येऊ शकतो. 
 

 

 

खोडदच्या महाकाय दरु्बबणीने मंगळाचा संदेश हटपला 
०१. पुण्याच्या खोदड येथे असणाऱ्या महाकाय दरु्बबणीने अथाणत 'जीएमआिटी'ने (जायंट मीटिवेव्ह िडेडओ 

टेललस्कोप) ऐडतहाससक यश संपादन केले आहे. यिुोहपयन अंतिाळ संस्थेने (ईएसए) मंगळावि िडेडओ 

ससग्नलद्वाि ेपािवलेला संदेश 'जीएमआिटी'ने हटपला आहे.  
 

०२. या िडेडओ ससग्नल्सची क्षमता अत्यंत क्षीण असल्याने हे ससग्नल्स हटपणे खूप अवघड असते. माि, 

'जीएमआिटी'ने ही कामहगिी करून स्वत:च्या णशिपेचात आणखी एक मानाचा तुिा खोवला आहे.  
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०३. 'ईएसए'च्या मंगळयान मोहीमेसािी खोदड 'जीएमआिटी'ची पृथ्वीविील हनिीक्षण कें द्र म्हणून हनवड 

किण्यात आली होती. मंगळ ग्रहाबाबतच्या नव्या गोष्टींचा छडा लावण्यासािी जीएमआिटीची मदत घेतली जात 

होती.  
 

०४. 'ईएसए'चे यान आज मंगळाभोवती कके्षत प्रस्थाहपत किण्यात आले. या यानाने छोटा िोव्हि मंगळावि 

उतिवण्याचा प्रयत्न केला. या महत्त्वाच्या टप्पप्पयावि िोव्हिचा पृथ्वीशी संपकाणचा मागण म्हणून 'जीएमआिटी'ची 

भूहमका महत्त्वाची ििली. िोव्हि मंगळावि उतिताना त्याने पािवलेला पहहला िडेडओ संदेश 'जीएमआिटी'नेच 

हटपला. या ससग्नलची क्षमता ४०१ मेगाहाटणझ इतकी होती.  
 

०५. जीएमआिटी ही जगातील सवाणत मोठ्या िडेडओ दरु्बबणींपकैी एक आहे. नासा, इस्रो यांसािख्या मोठ्या 

अंतिाळ संशोधन संस्थांनी याआधीही अनेकदा या दरु्बबणीची मदत घेतली होती. यापूवीही जीएमआिटीने 

पल्सािची हनर्बमती होताना ती प्रत्यक्ष हटपण्याची अडतशय दमुीळ कामहगिी करून दाखहवली होती. जगात यापूवी 

केवळ दोन वेळा अशी घटना हटपण्यात यश आले होते.  

 

नासामधून िणशयाच्या दोघांसह डतघांची अतंिाळझेप 

०१. नासाच्या एका अंतिाळवीिासह िणशयाच्या दोन अंतिाळवीिांनी बुधवािी सुयोझ अंतिाळयानातून अंतिाळात 

झेप घेतली. दोन हदवसांत ते आंतििाष्टर ीय अंतिाळ कें द्रात दाखल होतील. 

०२. नासाचा शेन हकमिू, िणशयाचे आंदे्र बोरिन्स्को आणण सगेई रिसझकोव्ह यांनी कझाकस्तानमधून सुयोझ 

अंतिाळयानातून बुधवािी पहाटे आंतििाष्टर ीय अंतिाळ कें द्राच्या हदशेने प्रस्थान केले. हे डतन्ही अंतिाळवीि चाि 

महहने आंतििाष्टर ीय अंतिाळ कें द्रात काम कितील. 

०३. िणशयाचे अंतोली आयव्हहनशीन, नासाची केट रहबन आणण जपानचा टकुया ओहनशी हे आधीच अंतिाळ 

कें द्रात आहेत. ते ३० ऑक्टोबपयंत पृथ्वीवि पितणाि आहेत. 

 

०४. नासाचा शेन हकमिू, िणशयाचे आंदे्र बोरिन्स्को आणण सगेई रिसझकोव्ह अंतिाळात झेपावल्यानतंि िणशयाच्या 

'िॉसकॉसमॉस' या अंतिाळ संशोधन संस्थेने आनदं व्यक्त केला. हे अंतिाळवीि शुक्रवािी अंतिाळ कें द्रात दाखल 

होतील. 
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िणशया भािताला भाडेतत्त्वावि दसुिी पाणबुडी देणाि 

०१. िणशयाने भािताला दसुिी आण्ण्वक पाणबुडी भाडेतत्त्वावि देण्याचा हनणणय घेतला असून त्यापोटी भािताला 

दोन अब्ज डॉलि मोजावे लागणाि आहेत. 

 

०२. िणशयातील दहैनक ‘वेदोमोस्ती’चे स्तंभलेखक अॅलेक्सी हनकोलस्की यांनी या किािाबाबतचे वृत्त सवणप्रथम 

हदले. दोन्ही नेत्यांमध्ये या बाबत व्यापक चचाण झाली आणण त्यानतंि बहुउद्देशीय प्रॉजेक्ट ९७१ ही आण्ण्वक 

पाणबुडी भािताला देण्याबाबतचा किाि गोव्यात किण्यात आला.  
 

०३. द अकुला २ वगणवािीतील ही पाणबुडी भाितीय सागिात २०२०-२१ मध्ये येण्याची शक्यता आहे. 

भाितीय नौदलाच्या वतीने आयएनएस चक्र या अकुला २ वगणवािीतील पाणबुडीचा वापि केला जात आहे. 

िणशयाने १० वर्ांच्या भाडेतत्त्वावि ही पाणबुडी हदली होती आणण ती ४ एहप्रल २०१२ िोजी कायाणण्न्वत 

किण्यात आली.  
 

 

 

भाित-म्यानमािमध्ये तीन किािावंि सह्या 

 

०१. भाित व म्यानमाि यांच्यात अनेक शतकांचे सांस्कृडतक संबंध घट्ट असल्याचे पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी 

स्पष्ट केले. मोदी व म्यानमािच्या नेत्या ऑंग सान सू की यांनी संयकु्त पिकाि परिर्द घेतली. सू की भािताच्या 

तीन हदवसांच्या दौऱ्यावि आल्या होत्या. 
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०२. म्यानमािमधील भूकंपात पॅगोडाचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी भािताने पुन्हा बांधणीसािी मदत केल्याचे 

पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. भाितातील लोकशाहीचे म्यानमािला कौतुक असल्याचे सू की यांनी स्पष्ट केले. 
 

०३. पंतप्रधान निेंद्र मोदी आणण म्यानमािच्या पििाष्टरमंिी आँग सान स्यू की यांच्यादिम्यान आज कृर्ी, ऊजाण 

आणण पायाभूत सुहवधा यांसािख्या के्षिात सहकायण वाढहवण्यासंबधंी व्यापक चचाण झाली. त्यानतंि दोन्ही देशांनी 

तीन किािांवि सह्या केल्या.  
 

०४. स्यू की यांनी महात्मा गांधी आणण पंडडत जवाहिलाल नेहरू यांचा उले्लख कित सांहगतले, की म्यानमािची 

जनता आर्थथक आणण िाजकीय घडामोडींच्या हदशेने होत असलेल्या वाटचालीतून फायदा होण्याची आशा 

बाळगून आहे. 
 

भाित-िणशया हवकससत किणाि िाह्मोसची नवी आवृत्ती 
०१. भाित आणण िणशया यांनी संयकु्तपणे िाह्मोस के्षपणास्त्राची नवी आवृत्ती हवकससत किण्याचा हनणणय घेतला 

आहे. हे के्षपणास्त्र ६०० हकलोमीटि अंतिाविील लक्ष्याचा अचूक भेद करू शकणाि आहे. 

०२. जून महहन्यात भािताला अडधकृतपणे के्षपणास्त्र तिंज्ञान हनयंिण गटाचे (हमसाईल टेक्नॉलॉजी कंटर ोल 

रिसजम) पूणणवेळ सदस्यत्व हमळाले होते. के्षपणास्त्रांचा कमीत कमी वापि किण्यात यावा, यासािी हा गट कायणित 

आहे. िासायहनक, जहैवक आणण आण्ण्वक के्षपणास्त्रांची हनर्बमती आणण त्याचा वापिाविील प्रडतबधंासािी 

एमटीसीआि काम किते.  
 

०३. MT C R  गटाच्या हनयमांनुसाि यामधील सदस्य देश गटाबाहेिील देशांना ३०० हकलोमीटिपेक्षा जास्त 

पल्ल्याची क्षमता असणाऱ्या के्षपणास्त्र तिंज्ञानामध्ये भागीदािी करू शकत नाहीत, ककवा हवकू शकत नाहीत. 

माि, आता भािताला एमटीसीआिचे सदस्यत्व हमळाल्याने िणशयाच्या साथीने के्षपणास्त्र हवकससत किण्याचा 

भािताचा मागण मोकळा झाला आहे.  
 

०४. सध्या भािताकडे असलेल्या िाह्मोस के्षपणास्त्राद्वाि े३०० हकलोमीटिपयंत मािा येऊ शकतो. लक्ष्याच्या 

भोवती हकतीही सुिक्षा असेल तिी त्यावि नेमका हनशाणा साधणे ही िाह्मोसचे वैणशष्ट्य आहे. 
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नवदीपससग सुिी यएुइ मध्ये भािताचे नवीन िाजदतू 

०१. संयकु्त अिब अहमिातींत, जेथे एकंदि लोकसंख्येत भाितीयांचे प्रमाण ३७ ते ४२ टके्क आहे, तेथील 

िाजदतू म्हणून आता नवदीपससग सूिी यांची हनयकु्ती जाहीि झाली आहे. पुढील महहन्यात ते सूिे स्वीकाितील. 

सध्या ते ऑस्टर ेललयात भािताचे उच्चायकु्त आहेत.  
 

०२. प्रख्यात पंजाबी कादबंिीकाि नानकससग हे सूिी यांचे आजोबा. त्यांच्या तीन कादबंऱ्यांचे सूिी यांनी केलेले 

इगं्रजी अनुवाद त्यांच्या साहहण्त्यक जाणकािीची साक्ष देणाि ेआहेत. 
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